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És obligatori l’ús de mascareta en tot el centre. 
L’heu de dur posada també durant l’entrada i sortida del taller. 

Només està permés treure-se-la durant la realització de tallers d’activitat física. 

Ús de mascareta 



A l’equipament trobareu cartellera indicant normes i sentits de circulació. 
És molt important mantenir les distàncies de seguretat i no aturar-se en 

passadissos i d’altres zones comunes.  

Entrades i sortides  



L’ús de l’ascensor queda limitat a una persona i tenen prioritat les persones 
amb mobilitat reduïda.  

Ascensor



Trobareu dispensadors al taulell d’informació i dins les sales.

Gel hidroalcohòlic 



En els diferents espais de l'equipament, trobareu senyalitzats els aforaments els 
quals s'han restringit seguint les indicacions de les autoritats sanitàries. 

Aforaments 



Sigueu puntuals. Per tal d’assegurar la ventilació i desinfecció correcta de la sala es podrà accedir al 
taller 5 minuts abans de l’inici d’aquest. En el cas d’arribar abans caldrà que us espereu a l’exterior del 

centre. Quan �nalitzi la sessió us demanem que, si us plau, surtiu de les instal·lacions al més aviat 
possible però de forma esglaonada per tal d’evitar aglomeracions.

Inici i �nalització de les classes 



Per garantir la distància de seguretat indicada en cada moment és important que 
respecteu la ubicació del mobiliari i seguiu les indicacions de la cartellera de l’aula que 

indica la ubicació de les assistents. 

Espais i distància



El material compartit de tallers no estarà disponible per tant, aquells que 
requereixin l’ús de màrfega, caldrà dur-la de casa. 

Material 



En cas de força major derivada de la crisi sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat 
governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la qual us heu inscrit per fer-la de 

forma presencial, aquesta s’adaptarà perquè pugui fer-se de forma virtual i des de qualsevol 
dispositiu amb accés a Internet. 

En  cas de força major 



Si presenteu alguna simptomatologia relacionada amb la Covid-19, si us plau us demanem que no us 
desplaceu  al centre cívic.  

En cas que tingueu algun símptoma compatible amb la Covid-19 (malestar, febre, tos, di�cultat respiratòria, diarrea, 
etc...), o bé hàgiu tingut contacte estret les últimes 48 hores amb alguna persona que hagi donat positiu en la malaltia o 

bé estigui pendent de resultats, us demanem que ens aviseu i que no assistiu al centre �ns que es descarti la malaltia. 

Responsabilitat 


